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General A~- Libya h eb . ıe ba:'hsolunm.uş.. 
)eck'in 8 bıci or- mu ar esı tu. Uza:kdoğu 

(AfRIKA HARBi) 1 * w F • • 
Dağıtma Birlikleri 

~ ... 
49 (,,--R-U S-~-A _H_A _R B-1) 

i}usu 13 Ha.!i- nun ba§ka cep-
randalti tank heler ve bu ara.- Mihver ordusu 

Kapuzzo'da 
lngiliz ktivve11eri bu 

hatta muharebeye 
~uiu~iu 
-o--

ımu1mrebeehıde Ol'facla tlmdlD'k 'bmiı1 fmldiG- da bitt.abi Orla
hı1:1Wandı ve 11111 bir oıa..v yok'fuıo. fnglHzl&- 8Ql'k hatırı için 
eoııra dftoma,n rln elchıı ~ yerler, ihmal edildiğini 
kuvvetleri kar- tamamen ~ . ha de en sallhiyct
gısında mağlöp ~ a.pfır,dllmlş ~ ıt ağmlan i§it
olar.ak M'ısll' hu- dır. 11uı1r Jm.cludmıdn, ya1111t · tikten sonra ar
dıiduna çeJdldi. ötedmberl llamtamn asrı H.f.. tık hıgilimerin 
'.Evvclc.e yedi ay sır uııitddfta ha.fta.nnda tutun- Mısırda her teh
ınuhasaı·aya da- DJJYl' muvaffak olduktan t.G.k- likeden masun 
yanmış o ı an dircJe bu mağmbiyettn hiç bir bir 3Ul"'E'1te yer
Tobrıık. bir hü- ehenuniyeU ve harbe tesiri ol- leşmiş oldukla
eumda t€slim llY-IZ. l<\ıam.t bugünlrii manzara rına. inananlar 
oldu ve 1ngilte- ümit verici değildir. Tobnık ma.zurdular. Dü-
re Liby:ı mulıa- ınH.OOfaalaı"Dll 'r"8J'ml lruvv,..+ a.unm·· eli ki, ""- - R l M ı ld ı...~~· · ~- .... t " ~ ~ m omme areşa. o u 
~e.~rnı ııa:y uc - lıerin yum Mısır yolunu da gilizler Akder.iz-

bo Jmdar lro1aybkla ıw""ımyıv den bile Mısıra 
t.ş-,e. iyi b~ıı- oa.ıdarun bize kim tooıin edert sevkiyat yapa- Tobruk'ta alınan 

:van, büyük ü- Fakat esefle itiraf etmclicllr bilecek bir kud
nutler ,~eren ki, B&l ümidi sa.rstet manzara, rette olduklar:ı-
Libya muhare- Loncha.dwlır. nı söylüyorlar-
bc.~i kısaca böy- dı. Her halde Ü· 
le anlr..tıla.ruUr. mitburnu yolu 
Singapurun düş.. HÜSEYiN CAHiD VALÇfN açıktı. Hu yol-
man tıırafından dan Mısıra A-
zaptı, İn15'iJtere . merik.an silalıla-

esir miktaru:ıın 
28 bin kişi oiduğu 

anlaşılıyor 

-Bunlara ait talimatname neşredildi, mühim 
esas ve hükümlerini aynen bildiriyoruz 

·- '.Anka:ra.t 22. (Td:efoD.la.) - Ha& Duğıt- ı \'eya vesika mmföıw h~.ğlannı~ mnıd&.>16n.-. alt 

1 
~ BirJalderi b>Şkili baJdmulaJ.d m.trarnaıne. kaı1larm bmuhın hüylt>ı l:ı.irliWeı-ce t.e~ .. .ıi e<ti-
nin tıttt.ıikine dair tannmtuanıc aJikadarlara Jeccği nınlômdnr. T~li11m.trııaıt~ tıevziatnı m-
b.ildirilıniştir. ~-.11 yapıJ:a.oat1, rmnakk~.i lu;.rt.Jaı-ıu ncrelı&rde 

Dağ-rtma B1rlikle~ Hükfun<>.i fam!md:an \'e khnlere veri'lf'-Ol'-ği h 1 Jmıda. hifüiim~ ele 
yapılacalı tevziatm miistohtik menfaa.tlerini en val'<~ır. 
iyi surdte lmroyaeak ~:Jkilde yiiriitübnesini · t~tihli.k koopeırntJ~ıi dıe tevzi işi,ni. bn 
h~mbı makS1adiyle t.eşkil olunmuştur. n.irijkle- ta.liırmtnoınedeld eEı111Slara gö~ tanzim edecea<-
rin bir dağıtma b:üfüğ"ii 'H' adres defteri ve bir Jerdir. Her dağıtma birliğine ~rlerini ~ 

. de h.e: .. ..a.p ·deit.erleri olaoo.ktn·. Miil:rcdat, ve he- rik etmdtti içilı bil' ~fa.ya ıooh.'us olıaralı on 
&-ap defterlerinin tutuhr.anlan ihüynrldlr. Ad- lira. verlfmeldıedtr. Bu mala3atb. 'l.'İt'.:Wet Vekir 
rcs def·.a..,.fari alfabet.ı1t: ohıca.k_, sureti bağiı lefi cmıilııe beş :yıill bin fi:ra tahsis ohmnmşt:ur. 
btıkm.Wa.n iaşe ~üdör ve imirliklcıine gi\nde- '.fal.im~fııame bugiinkü ~i ga7.et4'1 ile~ 
:rilıeeeiktir, htililii!ti Dükiimııet~ tahdit edı1mi5 lunmnştnr. 

~llM&i4W'PPJ&il'SfAWMA·4 FftWM ''*'f *fPcınıllll QCWM1A mı 4A-MIJ 
_, 

Sivastopol 
düşmek üzere 

BUkreş, sokak muharehea 
lerinin başladığuu 

hildiriyrır 
-o--

Rus tebliğine gör P-

Müdafaa hatların• 
da bir gedik açıldı 

ve 7 tümen 
imha edildi 

[A.A. tel.qıFıflo.4 ,,:-. 
hiiltl.oo e(lilth C{:t-i1·., 

içLrı şüphc::;iz ki çok da·ha acı ' e rı g~ldlği de temin ediliyordu. 
ehemmiyetli idi. Fakat ::iingapu- İngilizler iki yıld:mlıeri :Mısıra 
run dıi"-'l'.llffiİni izah c1mclı miim- asker ve siltı.h yığar bir vaziyct
kündiı. Liibya mağlfıbiyeti hak- teydiler. AJmanla.r Girit adasına 
kında ise dost memleketler de- yerleştiktt-n ve Mataban burnu
r.in bir hayı·et ve teesı:;tir içinde [ ıra i.ndiktcn som·a, yani bir sene
kalnııf}lardw. Çünkü bunu kolay dir ln~ilizlerin Mı.sırı kuvvetl<'D
kola.y izah etmek kaı'l:>il olmllyor dir.mek içm azami gayreti sar
ve bu yüzden zihinlerde bir tn- fotnıeleri lazımdı ve sarfettik· 

Rus uçlular Emniyet tayinleri 
tclgraflanndı.m 

lıiilüsa edfüniştk] 

Alman tebliğinde şunlar kay-
dedıliyor: ~---~~--~~~------~~~---~-----~--~----~ 

D.N.B. ajr.n~mın aslcc:r· hw 
kaynaktan öğrendiğine ~··rt\ 
Ahnan kıtalan Siwst.opol 1 de
sinin şimal kısmında ,.-jd\'iı>tll 
muha1·ebelerden sonrr. .Rol'/" ,Jr
lerin müdafaa ettiı}-i son i<ı •11:.~
mı da ele geçirmiŞ ve Sew~n .ı~a 

kını tcrc<ldiitler ve endiı:.;t'lcr vü- lt'l'i zannolunuyordu. 
cut buluyor. -

"Şimali Afrikada bir Alınan 
hücum botu filotillası 21 Hazi
ran gününün ilk saatlerindll 
Tobruk limanı önünde küçük 
bir İngiliz Birliği. ile ka~.mak 
istiyen bir teşkile taarruz ede
rek bu teşkili yok· etmiştir. 

(Sonu Sa. 3, Sü. 3 de) 
lfa.;·~11annda ise en son İngi-

Mister Ç<>rçil Uzakdoğu du· liz taarruzu ve müteakııJ Mih- JJflfllJ 

rumunu İngiUz efkarmmumiyc- \ ver ınulrabil ta.arruzu ile .hırpa- l~ UZAK DOXU HARB"ı ) 
sine anlatırken diinyanln her ta- ı U 
rafın:ı da .. ·~1lnJ1~ cep.lıelorin hep- a.nmıf• olın:ıı:ıı ıcaıbedcn btr Ge- - . 

· :{ neral Rommol ordusu vardı. Bu 
sinde kuı,;etli o!manın im.idnı:oız- , 1 M••tt f • k ki lı.ı'Yuu ileri t•"iı:uiiştil. Görillü.-.ror- Ol< unun hakikaten )'lpranmış u C 1 UCiJ arı 
~ - ,, okhı?n da mukabil taa.rıı.ızu ya- li i li !I 

du ki Avrupa. Ye Ortaşıu·k cer>lıe mb bırn.k~n::ı..sı, Gazaladan iti:ba- ----o--1-
Bindc kuvvetli bulunmak için lla- rı::n eski hmluda kadar sahil ve 
lı:ı az haynti ehemmiyeti haiz' ic;e-rilerde İtalyan topraklHnnda
ccpheleri ihm:ıl etmek zarnrdi 1 ki bazı ı:;tratejik no]{talan İngi.
Juu~ısında sabır ve ta..hammill lizlerin eline terke boyun eğıne
göstermekten ve beklemeJden siyle 8abitti: 
başka ~are yoktu, fakat Lil>ya 
cephc.:;inde de 8 inci İngiliz or-1 :IJ,i muha~p taraf arasında 

Rabaul ve Lae'ga 
yine hucum ettiler 

Askeri tesisler ağır 
hasara uğraClı dusu Mihver lmvvetleıiııe bu ka-ı Libya.1aki ordularım lmvvctlen

dar kofaylı..lcla nuığlfrp olursa ve dirmek için adeta bir mfu;abak;ı, 
Tobruk. gibi mühim bir kal'a bi!' ı a~ıhy<>r demekti. l"akat büiiln [A.~ telgra{l«rındwı 
drwbede yılrılırı;a, İngiliı doı:ıUa- şartlar, İngilizlerin lehinde f:Ö- huld.'?tl. ec..:ilmi.ş'tir.] 

t ·· h , .. rünüyord1L Mihve...· Akdenizden 
mun eessur ve ayre ... e dıı$lne-I Ust iin İngiliz lıava kmrveOerin- AVlL~tralyadaki müttefik u-
meleı ine i....ııhln o?ur n1~ı? Uzak- mu.mi karargahı bildiriyor: 
:loğuyu ihmal eden Jngilteı·e, d~ı~ ve ~a~·p gemi!e.rinde~ ~v.kı- Müttefik uçakları Rabaul ve 
uı.n.g-i ceph ... k kuvv<"tll'?~:ror? n..ıak ~ıı.li~ sev~~at Y~~mak :bae'ya hüeum etmişlerdir. .As-
Uk axla 0 t~len sual btı.dur. . ~ıeoblmyetıntl~ 1~: hıgılızl~re .keri tesislere tam isa.:ı.~uer "1-

• 
0

• • ıse. hem kendilcrıru, hem Ame- :ıx; "" 

l!'aı:ıik, ıptıda ~ndra gazete- ril~anm harp istihsalatmı Munıra muştur. 
Ie ·m~.-. başladı. Lıb~a. rnuh:ıre- j akıt.malı: için yol a<;drtı ve za- Felooıen.k IDndistanında 
~~ ı:ı ~ ~3:kkın~a hep ıyı ha·b.~rl.?r mım vaı-dı. Çetle Teş!dlı'itı 
oırıbırmı takıp ederken ~nun C!" di .. ül" •• ki 'fl Awstralya Müttefik kuvvet. 
birir.tl" ıniiphcru bir mağlfı-t;yct .• .,un ~u.r ~yor ' "' 1.~~.~r leıi umuriü karargfühından res
haheı i ve arkasından Lolld'"a J: uvvetlerı ıddia olunan butun men öğreniliyor: Felemenk Hin
ga:t.ctderinin bedbin n~riyatı: bu zor~u.ı~~n bakkınd~n ~ g~- distanındaki eete kuvvetlerine 
remmuz ve Ağustos ayı çok sı~ ı mel~ Çaı~ını bul~uşlaı ı;e Şı- Jruma.nda. eden Felemenk yüksek 
ealı: olacağı i<;in harp devam ede- malı Afrık~<l..ı. ~1~Hzlerden da- subayı. Avustralyaya gizli bir 
mezmiş; bu yaz mevsiminde Mı- ha~ ~uvve.Jenn_ıı)e _ve onları ziyaret ya.pnuş ve tekrar vaille
.,ır tehlikeden masun kalabilir- ma.glup ve tehdıt etmiye muvaf- si başına dönmüştür. Bu olay, 
rni.c; ve Tob:ruk dil~c bile eht"'m· fak .?1~uşlaı:-<ll:. . müstevliye Jca.rşı mücadele ve 
nıiyeti yokmuş. J?uşunmeli ki, ~ıhver kuvvet- ~arpış:ınıya davet edildiğini bil-

İlk günleri, oku<luklanmıza lerule evv~l~e yc~ı ay ~~y~~~ diren Felemenk Hindıntanı hu
lua.nanı-adık. Fakat en ciddi ve, 0~'.ln .. Tohnuı:, şımdı bn guna~ sus! tc.bliği ile açığa vurt.timuş
biiyUk Lc,ndra gazetelerinin ta-ı ~.~"b~tu. St;lh ~ıa~~111~·ınf· danbe:ı .tur. 
'Liye ho.talannd;.nı bahı:ı~tmele- uı yaya •. rnr§ı ı:,ru~ a .ı.a tesı- -.:.-..----------
ri ve durıım hakkında. bu kadar ~tına m~lik olm~J ıcabed~n ve M LA' 'AL 
fena fikiı' veımeleri akıl eımez u~ ş~edır harare~le talık1m e- • W . 

A • • • dılmiş bulunması fo..z.ım gelen Mı-
clım oır muamma k:ırşısında, ·b"l ~lılik d okl 2u kaıbul 
kalmamıza sebep olmuştur. t sı~ı~ 1 e e e ~~ 

BiY,e şimdiye kadar hep şö.v1e 1 ~ılıyor. ye Mısm kurta~ali 
ı1em;şl. e1'.1i: Simnli Afrikada ha- ~ın İngılız ordua~dan degı~ de 

.. t·· l .. ~.: 1 .....:1: l d-.:ıw B GENERAL YAZ dan medet va us tın ıgu o~wz eı· ~u.ı·. u, , . 1 _ I:.:ral'b k" b··t·· M"h-
bir Jıa.kilmt i:s" bugünkU mu.ha- umu uyoı. . .a.. u 1 ~ u.n ı 

ı.. -ı d h ·· t·· l" ~ .. ·· h · ver kuvvet.itti en bol b1r hesapla. n:•.JC er e ava us un ...,gunu aız 100 b" k' 'd 'b tın• d ır 
.1mıyaı1 bir diil)nuı.nın hava iis- ın Jşı en 1 are 11! ~F : 
t!iu:ü~iinü hai~:. llir dÜ§maru ua- Y?1:· Bu kadar zamandn ı~. 

, ~ ı· 1 b'\li~. · · h t ı gib1 Orta.şarkın fın nevral1ik 
: •. m~~t'.'P K c .ı~. gmı ıza e - noktasına bw1un iki misli bir 

1 il~ c· 111 ıya.-; vaıwr. 1 k t b'l ··ooerilenıedi mi? 
Di -:OT' t(l r~ftan İn~lizleı· ta J l.lVV~ 1 e ~o . · 

h - , "" . lngılteremn ve Am~ıikanm 
baı:Iangıçı<l Ortaşarkın ehem.mı- 1 . t"b Ftı art •ormu"' Bu 
n··i:i hak.ıunda biraz sceptiqne .1~rp 18 1 sm ~ . 1~ '.I' 

; i'irnuiirkrn, .gonra. Ort.ars~rkı ikı nıemk~kette yap.ılan .tank .ve 
ı · t · 1 t' ı·· toplardan Mı~u·ın hıssesıne Mıh· 

ıııu:ıı.t:~za. e menııı ıaya ı uzu- . k 1 tar d Afrikaya . ı ı . b • verın ~a 1. z a . 
nı.ınu an _alllJ1?.:lI ve ura:ya 11 abildiklerini eze.<;elc kadar 
kuvvet :rıg:mıya başlamışlaıd1. r) ıy r .. mn? 
Her i<;-'ittibrimiz haber, Ort.aşar- ır şey. c U~'1Jll.UYO~ • 

1 lıı bir c~.phane ve silah deposu Bu ışte <:ok ~ ~t~~tac 
: ıJ!ıw gctiı-ilcliğini te.nıin ediyor- nQkto.laı· var. ~gıhz prest~Jı ba-

• ı. Ha.lta Eritve!yi koca bir si· kımınıjan asıreı·ı dur.umun ınıkan 
1: lı imalfıt.hanesi ve deposu huli- Hüseyin ()alıid YALÇIN 
· e: sokmak teşebbüslerinden bi- (Smı.r~ Sa . .2 Siı. "i de) 

Fransız iıçilerini 
Almanyada 
çalışmağa 
davet etti 

Vicft, 22 (A.A.) - Hükiımet 
Reisi Laval, bu akşam radyoda 
söylediği nutukta, Fran.sız i~
lerini Almanyacfa. gidip çalişmı
;ya davet etmiş ve demiştir ki: 

"Alman devlet rei~l Hitler ·
kendisine teşekkür ederim - e.
hemmiyetli miktarda. zira'!].tçi e
sirlerin tahliyesine ka.rar ver
nlli;ıtir. Bunlar, siz Almanya,ya 
· varır varmaz .Fransaya d_önü-p 
gelebileceklerdir. Fr~ işçi· 
leri Fransız esil'lerinin kurtarıl .. 
ması için ve memleketiniz için· 
dir ki gidip ehemmiyetli sayıda, 

(Sonu Sa. S, Sli. 3 de) 

kovunuıı şimal böl<Y~in> ter ~~ 
.KorniJof ve Pavlof, dün Müdiirler arasında yapılan temiştir. Haıa m11Jrn.vemı:>, t·.ı".o 

(Sonu Sa. 3 füi il cı-., 

temyiz ha:rç~aJ"JDI y~tırdılar nakiller u~tesini veriyerGZJ ı•W4ili 6il*'F+ ·Di#W~$k 
Ankara, 22 (Hususi muh~biı. ~ =t Aııka.ıa, 22 tYeni Sabah mu- Mı·ııı· Sef1

1

nrıiz'o 
rimiz telefonla !bildiriyor) -111 . · =ı-11 babirindeıı) - G;u:iantep enıni- 1 lll li:J 
Bomlla davasında Ankara Ağır s 1 'l yet müdiirliiğiine emniyet umum 1 
Ceza. mahkemesince mahkum o- oru an ınüdürliı~ü ikinci daire reisi A- noı•ıtere ~ ra(ı 
lanlar karan temyiz için teoob- rif Karan, Konya emniyet mii- ft.. 1 
bilslere geçmişlerdir. Sı~<;lu1ar- . . dUrlüğüne Ha}'Tettin Aydmer, d t b • k 
dan Pavlof ve Kornilof tem~ 1 Balıkesir emni~ et miidürlüğiiııe arasın a 6 rt ve 
iı:1tidMı vermek üzere bugün Ma- 1 k 1 emniy·~t umum müdürlüğü 7 n-

fı~~~:~isau~~~~ ~~~~~l:: e eua 11 
:.J:i~l~~1!.~inT~~te~~di~~~l teşekkür telnraflan 

dilecek umfassal karar, Ağır ij • ! ne Ü\;ündi daire ı ebi Necati Ba- Y . 
Ceza n:.aıh.kemesi tarafından ha- 1> 1 har-0ğlu, 4 Uncü daire ı·eisliği-, An.kar~, 22 (A.A - J }-
w·lanmaktadu·. tıamm yarın · ne ıbaşh~kirıı Necip Eı·d11m Ha- tere Kralının doğumu :ıl 1-

teıbliğ edi1ınesi kuvvetli bir ih- t Mu'"ffr~f·ı'-ler tay emniyet mfüli"ılı~)!ür:~ E'}r-ı n:ıii. nüin3:?e~e~iyle Rcı'•tı•. 11 
timal da:.1ıilind~ir. Suçlafar telJ- ~ lf zıırumda.-ı M"'cbnet Ali, 'I'rab:z:on Jsmot bonu de MaJ6t .. l ·al 
liğ ettikleri tarih.ten itibaren. bir u•h d b . d emniyet müdürlügüne Sam nn Allıncı Jorj arasında tc..-b .. r. '!e 
~afta. içinde t.eı..ıyi~ i.cıirlalarmı j mi Vere 8f eyı Dere 8, emniyet müdürü Tevfik, Mııl.ıt- t"~~klı:iir te!gı.•afia:·ı te.ı c-- ,]. 
~azırlamı.~ ve temy"IZ mRJı..14-e-Jll()- ·I ne zaman Ve nasıl yaya Ankara emniyet lıirinci ~n- ı miştir. 
sın.e vermış olacaklarctır. ... ı (&mu s,~ .. :? Sü. I tl~ ) ! m=ı:~:ırm=-.ı~~:c-5::S~~1 

indirecekler?. 
Alman-Rus 

harbinin 
yıldönümü 

M. ÇiJrcll Stalln'e 
bir mesaj gönderdi 

İngiliz Başvekili diyor- ki: 

u Müttefikler, Almanyaya 
mutlaka diz çöktürecektir,, 1 

[A.A. tclgmff4rttıdu.rA 
hııldsa edilmiştir.] 

AJmanya, 22 haziran 941 sa
:bahı Ruayaya karşı harp ilin et-

. miş ve Alman kuvwtleri Rus 
ılmdudunu g~miye ibaşlamı~tır. 
Dün, Alman - Rus harbinin lba§
langıç yıldönünıüydü. 

'.Mister Çö~il, bu m~
le Staline bir mesaj göndermtiş, 
Rus kuvv.e.tıerinin gösterdik!eri 
parlak mukavemeti överek hay
ranlık ııisleı-ini bildirmiştir. 

Çörçil, mesajına Müttefiklt:ı·in 
Almanya.ya mutlaka diz çöktü
receğini, elden gelen her vasıta 
ile Rusyaya yardım olunacağım 
da ilave etm!ştir. 

Amerika Hariciye Nazın M. 
Cordell Hr~ıı, M. Molot.ofa çekti
ği telgrafta şöyle deme.ktedh·: 
"~~ bu ibir yıl içinde, Ame- 1 

rikan milleti, keil<lisi ~ birkai] 
ta.raftan tehdit edilmekle bera
·ber silah ve m.ahsullf>1foi S-Ov-' . . 
yetler Birliği.le pnyl::ı~. · J;: ı:ıuı·e-
tiyle ibahtiyar olnmstıı,. · 

'· 

Çörçil - Ruzveıt 
görüşmeleri bitiyor 

' 
ı 

l ·su ne cesare 
-~~--~~~-m~~~~~~-

MISlr'ID müdafaası Dün bir arama yapıldı, bir ı~t!o 
1 pirinci el altından yüz on kli i r~·"la 

Kanara ve Orta Şark satan üç bahhal gakalanrlt 
hatlarına büyük mik- &.kkallarda pi1inç buhınmt"l.dlğı halde bütiin ı. ' 't l: -, ~ 
yasta kuvvet tahşid pilav varuu·. Araştwınalar ncticeı:-inue birr,ok b 1rl;~ l'. . 

·r 1 bulunduğu halde ı::atıaa 9.ı"l<•tmedikleri ve el !lltmdan t JH 1 
edı ecek 1 na yüksek fjyatla.l'la. s;ütJ.kjarı t~~bit erlHmi~tiı'. 

Vaşington, 22 (A.A.) - 1 DUn Fi t M ak~ı..- ı 
Reis Ruzvelt ile İngiliz Ba.ş- ya: ur cııue memur-
vekill f":.:.rçil arasında yapılan fa.rı şehrin m:uJıteHf seıntl<:>r1n- t r 

~ deki ıbakkallarda umumi bir a- 1 il - -···- ---~) 
HAVA HAREJ~Ait g9Pilşmelerin yeri ifşa edil- . ra.ştırma yapnıı.~lardır. Bu ara-

m~miştir. Şimdi, sorulan ye- {la Kocamustafaı>~da Ali Kay:. 
gine sual şudur: mak isminde bir.ine ait dükkan-

.&mtt Sa. 2 Sü. 6 ~ (Sonu &ı. 2, S~i. 4 ile) 

Sıcak, gölgede 37,3 
dereceye çıktı 
~-~~~~~-•:~~~~~~~-

Cenubi Anadoluda da hararet 
durmadan yükseliyor· Şehrimizde 

dün iki zelzele daha oldu 
Bırlı:aç günden.beri devam eden sıcaklar mevsimin en yük.sek 

del'«>"..sini <bulmuştur. Sıcaklık gölgede 37,3 dereceye kadar çıkmış 
lıalk serinlemek için plajlara koşm~ur. ' 

Suhunet derecesi güneşte 65·, 
dereceydi . Rusyaya yardım 

Karşılıklı akr nlar 
devam ediyor 

. 0-- ---

lngiltere ceni.Jp sahin€ rı ne 
hücum eden Alınan 

1ayyareleri tardedikH 
[A.A. tclyrnf ıtuf. ul'~, 
hulci.sa cd!lmi~·tir.J 

Dün s.:ı.haJı ilk saatl<:'rde tn,;ı. 
tereye &iddetll bir alrm yapan 
.AJmaıı uc.ikları İngiltere crnun 
salıilini bombalHnu.~laro1l', J,J. 
man uçakl.1n çok [1i,ldetli hava 
kar~ı koyma :ıte.'?iyle karı;<ıln.D
mı~kı.rdır. Bh' Alm8n b.ı.-.mb:>. u
çağının den:ize diiştüğii sımıi~
J'-Or. 

hıgiliz hav.t nezarl'tin.in tc.-bl!
ği §udur: 

-··-···-••Meeeeee•eeeeeeec;eeo~Meeee~o-•aeHe•eee-OOOHOOOOHOOOOOOOOeOOOOIOOe-••••i 

KÖMÜR SATISI GEL~CEK HIFTA BISLIYOR 

Geçen hafta Şirketi Haynye 
Kôprüden Boğaza 2800 bilet 
verdiği halde, 'bu hafta Boğaza 
gidenlerin sayısı 14.800 ü g~
~ir. Denizyolları yakın se
ferleri de Köprüden ge<;en. haf
taiım 11 lbin yolcusuna mukabil 
bu ·hafta 13 bin yolcu taşımıştır. 

Vüzferce uçak, binlerce 
top İrandan geçirilerek 
karadeniz cephesine 

gönderildi 

c.Di.in gece ıbombarduı1':.n ,,f.<t·
visine mensup ta.yyareleıim ';;. 
dü.7man sula.nna mayinler döii
müştüı·. Tayyarelerimiz taru-
ru.ıi.hareketler esna.srnda Fran
sada. ve Hollandada hava nı~y. 

önt~miiz<lcki lnş mevsimi i'}in Tevzi Müdürü: "İstaııbul mürü tem.in etııü~ bulunmak-
şclırimiz<le lüzumu kaJar kok .. · ~<hr. Halen İstanbul de:po-Jan-
v.~ maden kömürü stolm temi- depolarımızda l~zumu kadar sto~· mızda. lti2um11 kadar stok va:r-
niyle tı.:vzi işkl'i. etrafınd~ alfı.- d • t • • • • dır. Bir taraftan bu stoklan 
kadarlnl'l::ı. temaslarda. bulun- var ır, tevzıa m ıntızamı ıçın - İstanbul ihtiyarına arzederken 
raak üzere A.'1.J,araya giLlen E- her . tedbİFİ aldık,, diyor diğer taraftan da nııkliyat ile 
t:tank kömilr tevzi mü~se:::csi eksildilderimizi tamambyaca4 
mü\1ii.ri.i ilekeriya dün ::;elıı imi- h r.ti vermistiı·: müddet zarfında alakadar ve- ğız. Halka · perakenoe olarak 
ze flömnüştiir. ·•- GerÔn kı~ görülen kö- kaletle.rle temas ve müzakere- k "' .. t 1 T b' 

,..., • ), ·· .... ·· k ,. · t ·· mtir dıu·ı;ğınırı bu sem' de zu. lerde bulundum. Müzakereler omur sa ıs arma en»nuz 
1
-

.. _cvzı; fucıuru ~.,,:·:usıy e g~- . . . . a...~.:ı neticesinde İktı..:;at Yek:lJtfü dayetinde ba.cılana.enktır. Tev· 
r·ıı::en bır mulım•nuılZC unnn- hm: etmeme-s1 ıçm ıcavnıen · ... _ · ...:.. ıl lrı • . 

• "' ' J • • • k ·· 20 ·· h-'-:-· 'ht' ını k ~·Iı :i.lauıı 1n..,14an a yapı c.-~ ı.-·m 

1.:
1>.ta olıın köm~ir ı:,toklariyle tedbırkrı alma. ~r? . gun şe n1ülliın ı ıyac a.eı ya· _ "' . ~ , 
·zi nıer~Jeai etrafında ;.;u iza- etı; el An karaya gıtnuştnn. Bu cak kadar kok ve maden ·ko- ~beden tcdb1rler alınnmrhr. 
........ o••e•eMı•&ec.c.4K~~t·i't~6"3ff~••o•oeH•••et1••~6eff~f-OVM«iM• M~ 

Mer,;,in Ve Ad.anada 
M'e.ı"Sjnden şehriınize gelen ha.

tberlere göre Mersin ve Adana 
lbôlgel~rinde ti~ gilndenberi gö-
rillmemiş derecede boğucu sı
ca:klar hüküm sürmektedir. Ha
raret gölgede 44 dereceyi bul· 
maktadır. Sokaklarda gezmek 
imkansız ~ale ge~tir. 

Yer Sa.rsmtısı 
Dün sabah biri saat 4 ü 6 da~ 

kika 22 ı;aniye· geçe merkez üs~ii 
Tutan.tmldn.n 160 kilometre m.::· 
s~fode, hafif; diğeri saat G y1 l 

' 40 daJUlia 5 saniye ge~~ meı:J;~z 
fu:.1ii :t~tanbuldan 450 kilomc.t:c ı 
m~!a!0'.le ;ş1dc.ieUicc o1 nak fü:e-1 
re i1ri yer sa,.,'1mtı.:;ı olmuştm·. 

Tahran, 22 (A.A.) - Röyter: danlarına ve şimendifer bed<.>.fle-· 
Yüzlerce bo:ıniba. uçağı, binl~ _rın_·_e_taa.rrı __ ız_etm.i_..;.·ş_!e_r_dir_· _." __ _ 

top ve ~1Jğm.ia.ıla. iptidai madd{', 
lrıindan geçerek Karadeniz ceP
hesine gitmiştir. Uçaklar, Anıe-
rikadan gemilerle ve montajı 

yapılınış olarP.k, fakat perva.ne
siz ve kanatsız geinıektedir. Mon 
tajm bu k.ısnıı da bitince .Ameri
kalı tayyareciler, tayyarel~rin 
tccrübc?e.ini yaptıktan sonra 
bunfan Sc·ryct tnyy?..I\'cilcıine 
te..:ılim ehmıkte, ı.'n 1ar ela ~im~1e 
dofu'u nr,nı:ıJ, t" lı . 

Sünger Avcıları 
Arkadaşımız Naci Sadullr.
hın bu kıymetli yazı s.cr~
sine ait 15 inci röportajm~ 

yarın okuyacaksmız. 





~AıtfiliQflRhu 
-o 



~::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::=:::::::::==:=:::==:=:::::~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!T~B;;;;H~l!!!!!8~A~B~A;;B~!!'!!!!!!!~!!'!!~~~~~~!!!!'!'~~~~~~~~"'"'"""!~~~'!'-~~~2~3~ıt~3vr·~ ı~ı:_ 
Devlet Orman İşletmesi lstanbul Küçük Sıhlıat Memurları lstanbu! levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilAnları 

~da )'wA ~ k.np;:th ıaır11a tblltıne:ı...rı blzalannd yazılı gün, aııat ve mahaUeni ki ..skcrl .aı.n 
-~ o~oolannda 7apılacnktu-, Taliplerın lumuni vesikn!.arile tekli! nlek1Uplannı ihale ır.ıatierlndcn bir 
taat e".,; il ıı ı ~ kor." G!)a veı:meleri. 

Cif.iSi Miktarı Tutatı 

~ 
~ • , K ııo Lira 

;«Mlun : ~5-0,000 18,000 
'.f~ k 1,000,000 5.0000 
~ .. :.7A 1' l,300,000 52,600 - . ()d lll 900,000 52,400 

1 ()( İJJ f.S00.000 8 ,000 
j S>ııUtCiıt. J(!;ı tıdO 

1 '&ı~ 45,008 
:ncm"tı"" .,.. 4!1 cıoo 

t: 

Teminatı 

Llrn 
1360 
1500 ) 
2437,!iO) 
2437 ) 
4050 ) 
2250 
1350 
lOlS 

l1tale GDn, 8aat ve Mııhalti, 

9/7/941 11 KamkÖ6C, 

13/7/942 l !i,ot!5 KOröll<ıise, 

10/7/942 Hl Kat kö~. 
1517/942 14 ) B11lurkôy Muba köy. 

) 
9/7/042 B Bakırköy Muh köy. 

(246 - 6831) 

r A arı& )ıınl& wı~ın ~llkla eluilltr.'lderi hl.ıalarında y ub gtln,sn&t ,;e mı:hRlll'rdcki keri satın al
.. 'JfıUSyanlwım<Ia }A,pılncaktır. Ttf plc:ıin i>clJi vak.ltkrde ;üt oldugu k' t u;~ ona (!el eleri. 
l CINEıl Miktarı TuUın Temlnaıt 
} Kile Lll"ll Lıra l.hale Gün, Saat ve Mııh:ıtl. 

J;Iııu. lı. ~iL 

l &ıd<ı ynb. 
Xuru o1. 

tOOO ) 
' .. 

K b k 
A Jf ektebine Talel1e Kabul Şartları 

ara ü Revir Amirliğindeı1~ 1 - Türkiye cu uıuriJ't'ti tı;ua•· r.d:ın olmak: ve ya,.<ıı t8 den a,.~ 11 

14
og a .... ı yukarı buhınmcm1uk "20 den yukarı tıl: nlarırı C11;ker1Jkle illal!i ktıln\1.-

U metre mikap çam ve 266 metre mikap köknar ıı. ohtcllktır.,, 
ağaçlarmm dipten kesme tomruklama. nakil V8 istif 2 

- Od~ olrulcinn pek Jyi \C ~I de"ecede mezun olrnalc "Lise ..ınlf~ 
, lıım ıı la l>ir veyu i!d sene fıııl:ı ol umuıı olanlar terdh edil~11r. Bun-

İŞİ açık eksiltmeye çıkarılmışhr ı:.rlı; ke>d.o rlohnaz.."'' 0rea nerccc:ut'ı· de alırur.,, 
1 - Devlet OrnUUl ı letm<'$l Knral::ilik l'M.ir rtrııirll~ım ıı .. a('4 Meı:ı~•n 3 - f;.1ekHleı·, bOt.fın evrakını t:ım:unlarnı9 olduiu halde ~lt~eti· 

bölgesinin D:ıren omıanıııın mıılıtcllf mrıktal:ırııld, c :rrng,.lnnmJ~ l'lfı nırl- İ•ı 16 Bylul l 9-U taı ihine ltrdnr f.o(!yli kısmı iÇin Sıhhat ,.e tçtiınat llua
rcmiltÜp çru11 ve 268 metrcmllıı:tıp kökn:ır nğncının dipten Jı:esilt'rer. vı·rJle- veııt>t Vekılli&iııl', neluu·i kıı:mı İ!;in btantıul Sıhhat ve içtimai ı.tue•~ 
cck ölçüye göre tmnnıklwna ve Dan·n nınlp."lsına kr.rnyt>n yolu bı.ıyur.n :tı:\- MiMıirUlğ!i vcısı ıasile Okul l'dıld(ırlüğ{ıne ıcöndcı-eceklerdir. Kabul mucmıe
kil ve istif iı;i 30 1'!.fl61 942 ısonwıa l odaı· tamnınm ikmM <.'<ilk:ılc-k V( ııO gU b.i tam e\•rııh: ile m(iracn:ıt sırh!>ma (tVre yapılır. Evrakı elalk olanlar, ta
yolu ynpılnınsı icn\M!ttl~ tal dirdc mlit hhldine ;ıit bulunm oı. ''C bu hu- mrımladıkfarı t~rJbe k~d •r nwrı:ıcıır.t tmcmi' ~yılır ve hı1klannd" mua
bUSta blr mctalibedc buluııımınl<•k t:aı t,Iylo bu it açık cktil1rnt-..y vk141j). m<'le ynpılmax. 
tnııı"1.ır. Göndcrilccclt vcslk11lar §WiliadM 

2 - Açık eksiltme ~O H:ıriran 942 tarıhine rastlr.~ nı'l Saı gu.-m 9Nlt A - Nütus hüYiyet cüzdanı ru.;lı \Jey:ı t&clikli euret1. 
14 de Karabük Devlet Orm:ın h;lclm ı R~vir ftınirliı:i bl r. .ınr 'kıp"" B - Oria okul t:ahadntnamt'S'J aılı ''drrhn fgzla o>ruınuo ob.nhın 
ııac~k olan komisyon Jıu:ıurunda icra edilecektir. brttletn:ıme ile birlikte tah:sil mt'dd~Uerm.i ~dile edea resmi veeikn,, 

3 - Bıdnci maddedl! yazılı şaı1lar dniresındc , c ko rnaı r.ç- C - B~lını~ ômcllrıc ızygun ve üsUinde tasdikli 1oWlr'ab bulurum 
lnrının tonu'Uk h ~abllc beher melremlkfLbıı a 1ı1Uhl'tmmen bet t k !ıiO ko- lıir L"!hhat raporu "bu rapcırı bıt'l e bıış tatfı>lm uırflayanlk il610nft mü
ı uş olup muvakk::ıt lcmimıt nkçcsi 723 lirn 9!i kuruştur. htlrliyccck ve i.skkli tarntından milMrlli zaırf hallncle Warak ıön~ 

4 - Bu işe nlt nı;ık eksillnle e:ı.rtmımdcı'i Anlt;wada Or•nı. Umıır o ,,ıkti~.,. 

· Zeytin yııf.ı. 

• t. 

oyuı ı. kecı -ve3 ıı .sığır rii 
Ec1::1 boyru::u, 
J> ~tcs, 
X yun V<:yiıl ~r et• 

5000 ) 
!00,000 ). 

4000 
150,000 
50,COO 
&0,000 

• t 

15,000 
20 400 
60,000 

2!.''\0 
30GO 
7500 

S0/6/042 l4 
1/7/942 J4 
l/"iı ~ ~" H 

29/6/942 16 
2716/942 11 
20,7/942 16 

Akpınar. 

AI,ı>ın:ır. 

Akpı l r. 
Gelibolu 'ic rz. 
Gc bolu Meı k 7., 
H:ıdıınk•>y U~. '<'nbyn • 

(_39 - 6&24) 

~udilrltı"lİ ile Zonguld Oı ınan Çcviı ge mildurlı G\ ndc c Kın:ıhıi.k Munye.ıı~er Ankar:ı, Sıvas, :t:ıwı um. Diy&rb:ı.lar, llAyd:-ırpa.şa Mumu· 

1 
Devtcıl o.·man L;Ictmcsi Rcvıı· 'mirlıgl•ıde !!Örü?ebilır. rıc Br.stcıhancJerlyle htnnb.ıl ÇPC'lllt il: sfohııo<'l!indc Vt! b.n.ir, Blll'F", Kun-

!5 - 1. tel lılrriu E 51 ltrn!.' r,ııııtın~,. t• 1ı1lmıt :ıkçel, ri' .. b.rlıltt( ıt vır Y• • Adrın!l, Samsun, Bnlıkc~ir, AJ ~ r. M.,.mlcket Hnst:ıhr,nelerindc yapıla· 
l .rli.- imzıc nıi.ı.arn..ıt f'lind rı Jı :ıuınu iUi'l tJl .ı ı·. (li7ll:C. crıl< ve ısteklileı· bu ha tahonf'lfnn b.ılunılul{lı ~ilfl~·ctlcrin Sılıh.ıt ve tç-

t ı mai l\hıaverct Mıırlurhı).ltrın., ,z~t 'tn ı •. cant eriCCt'klerdir. 

U~u~cı Go~~kıı· Olma'' istı·y.,l'lınfnre D - Çıktıklıırı okuld n v .. .y. m: h ilin rolir.h den r.lmnıış iyi h.1 k!ığıdı na v il (f lH n f M (j E - 4,5X6 boyund."1 tıc t •• nc f toı;ı nf "Cı phcden alı.rlllllŞ \'C ince };.' Jda 
lı:uılmıı} Ol: Culctıl'. 

Evı. l<ı il " i'ı1 < lılmiş ol ı.l.ırın Cumn gumi wc ... k c<!ılC<'cklcı> cıhı..Ue 
ciethal T. H. K. hnvncılılt mu n .. "Sılli ine ınur cn~t tt l cl,.rl. ~ - LC'yli kısmınn ltrıbul cmldı kcnd · ıc ttJblıd olumınlnr o'.ul:ı ılti· 

Aı;a ya7.1Jı işlerin pa:z.orlıkln ek.!:iltrneleri bl7.nlarında yı•zı glin ve ı:r.ntlrrdo Ank r .ı::. Lv Amu-liği 
J)ln ınd. M, M. V. Blr NoJ1 Satın alna kom.s)onunda ynpılncnktır. Tuliperın l>elll v.1a.tlt>rde ı om yona gd
-.ıeleri. 

CiNSi 

Ça,ır otu. 
):umuı~ 

Çnyır otu, 
Ç:ıyır otu. 
Ç:ıyu- tjUJ, 

( 1 y •• •Jt '· 

Kilo 
Adet 
Kilo 
Kilo 
Kilo 
Kılo 

Miktarı 

779,000 
600,000 
745,000 
674,500 
582,250 
l!iD.975 

Tutarı 

Lira 
38,950 

2,000 
28.795 
28 795 
29,112 50 

Tcmin:ıtı 

Lira 
!1842,5(1 

300 
43'i3,76 
4363,7G 
4366 33 
1191!,(,!ı 

1 hale GP.n ve Saati 

3/7/042 15 
29/6/942 15 

6/7/942 ıs 

C/7/!142 15 
7/7/012 15 

ı ı-~~~~~is_;-..... n ... ht_ıl __ L_e ..... _v~_z._u .... ~_A_m_~_rl_ig-i _s_at_11_1a-lm;--l __ Komisyonundan verilen ilanlar _j 

hnk ederken, örneği n.r.;gıda yıı.;clı v 'ute lıktcn t;l.5dıkJi biı' tnnhhlit ı:e-
rlf..'dmı birl:ktc göttırmc-ı;c mccb rdurlnr. Toal•hut enet iz 'cyn örn gjnt 
lll rnı •nn senetle mürrıc..>nnt t't'lccckl< knbuı olıınmn7l. r. 

TAAHHloT SENEDi ORNEGİ 

Leyli Küçuk Sıhhat Men urı..an mcıdcb c • lın:ır.ık t:ıhsil ecllp mc n 
cldugumda, Sıhh:ıt \C ,.umai Mu:.,,.cnct Vek!ıletinın ı. yin edec..~i vııı.ifed• 
be;; yıl hi:r.mcti kabul eım d g rn vcy. ı abuı cdıp tc muanen ııluddcti bJ.i 
'Urnı( den bıraktı 'im \ e sıbhı .. ı: q,lı·r dı•,ı d. (·l>t ptcn daimi olıırnk çı~ -
rılılı(;ım 1ııkdiı de benim lçm ı lodL>ml 'ı. n p .. r.ıyı t:ımnmen ftdcmcijı ve 
tıu t"'ılıhilt .. cncdi mudbinct' b<'n<lf'r. ,..t. cc1.:k P• :ı Jçın ödemek m buri
;yc>tmıle olduğum trı ıJ.tcn 1tib. re. , 9 f ız. ) urlit ılınc Ji'İ k:ı.bul 'e 1:wh
t.ut eylerim, 

j o. 3 75 28/7/ .\2 15 
(222 - C749) 

J /' 
nhı .. k• 

CiNSi 

ıd..ı y~lı mcvadrn pn...rırlıkfa eksiltmeler! hl:ınlnrındn y. nh glm, s:ınt ve mnhııllcrdc ,ı nskcrı 

ıi :ı; Qlll rınd:ı ynpılnc. ktır. Tullpleriıı belli vnk.tlcrcle ,•it vldugu kom,syonln;da bulunımıi.m. 
ı; tın 

U • d t hn 
Zıovtin y •. gı. 
Tnzc k. t.. 
ZeyU'"I t.ınct • 
PatJtC". 

Mıktıırı Tutarı Teminatı ihale Gün, Saat ve Mahııll. 

Kilo Lıra Lira 

8000 
75,000 

2500 
2500 
2500 
2500 
2500 
2500 

1049 
375 
375 
375 
375 
375 
3'15 

8/7/042 
26/ /942 
2S f,942 
2416/942 
2416/942 
24/C/0~2 
24/G/942 
24/G/ 42 
2~ 942 

15 M. l:ıtyoı. H'v. Dp. AınlıJ.ı;I. 
14 Tır lye. 
10 &. ırl.oy ?wfoha ko)u. 
18 ) 
15,30) 
lG ) 
lC,30) 
17 ) 
1'1,30) Hnô mkoy u :ak T by;ı. 

(2:;11 - li823) 

ns ı. c m ktr.rl:ıı ı ynı.ıl. uç l.ı lem iaşe nınddclc ı:t.C.94'>1 
u hı cıl nııda ı; t.cnlen matı t' pa7.arlıkl:ı s; tın lın. ı..u}.-

~ • 10• cl ri her cun ko nl~o ıda fôruklıil r. 151 } ıııı rın b l1i gun 
fü: F ndıkl da S..'ltın..ılm:ı Komısym.uım gclm<:l ı:ı. 

Pa~rlıkla 250 ton kuru ot ntnın
cru. trr. Ot!nı ip Ve)n tel bnl~ah olıt
c:ıktır. 1'..'vsnr ve husıısI şurtl. riyle 
tc.,lım n rıhnlleı ı ko'lıisyoncıa göru -
llıp ö.,rcnikbiliı·. U\l rın çnsl rinc 
ııörc beher kılosunun mulı:ırnmen 

bedeli n,a{!ıcl.ı y ı.ıl•dır. 

veya 
Sı ı. eti 
KCi;y n f\1 
V<;)'.ı 

mlkt;ırı ıtıaıe bed. kat'i tem natı ihale c;aatl 1 
kllo Lira Kr. L ra Kr. a .. at dakika 
9000 13!l!i0 00 2092 00 l o 

9000 
8000 

8000 
tıOOO 

sooo 

!:000 
12400 

80 o 
12100 

8000 

• ti: • 

13 o 00 
l6u0 00 

J2(,f) 00 
lflG\.t 00 

ı: o 00 

Hl 
1030 

JO 10 
11 

tıy.ıt tnhmın t'<l lc:n 40000 kilo u 24/6/042 

• • • 

250 ton topt n bir ı tcklı;>'c ihale 
cd.lebllcccğl gibi dnhn mlktımna cta 
tcklır c den tallpl " ılıalc t.'dll bi

ltr. th:ı.lesi 20.G.042 par.artesi {!lınü 

snat ]() dn y:ıpılacak•ıı·. Tııliplerın 

;rnt1 temin. tl.ı 1) I lfaı bıy!'dc Y c-
ck Subay o?rnlu d ı . tın alma ko· 

ı i yonuna ti ırı. 
(206 - 673) 

••• 

4500 giyim at n lı ve (1(100 gi- ı 
yiın knt'r nJlı miıttahhıd nıım 
ve hesabma a lınacaktır. Pnz.ar
lıl:it. clmilm03ı 29, 6 912 pazar
tesi giinü ~ant 15,30 da 'fonha,.. 
ıMe Lv . .A nmlit,ı tıatınaL'"Tla 

Komisyonunda ynpılucaktır. 
Heps!llln tahmin bedeli . 8.~5 lı· 
ra, ilk tcmrnatı 73;} Ilı a J 2 lm· 
rnştur. N ümunclcı i J{omisyon -
da görü'iır. btckld 1in belli 'a· 
kıtte koın.i.,yona gelm l 11 

(3~-6820) 
• • 

100X100 ab'admda 1500 adet 
tı:hta ızgara mlıte:.ılıhıC ll<ıfll ve 
h :.ı :.:bına pazarlı la s:.ıtın alına
caktır. İhalesi ~'9 6 9'1~ ptlZt r
te:.,i günü~ s~ıt ~4,30 dr. Toplıa
nooe l...v. Amirlı~i Satın~Jma l{o. 
m' yomında ynpıfacnl·u . Tah
min bedrli 12.000 lira, ilk temi• 
natı 000 lire.dır. Niinıunroi Ko
mi~yondn. gôtıiltır. 'l'nUpl rin 
bclli vakitte homisyon'l g<'lme
lerl. (40.ft821) 

Acl t 
127 ,500 Köpriifü ofü b"-i. 
127 ,077 J{bprtuiÜZ " 
124,414 Kesme lrnnca. ı 

Hnydarp d.ı A~v. ı rny v 
B sikt:.lj. 3,1,t Oi) ton buı;ıdı-y •Jnk.ıl ı 
ctt r1!C<'ektı'r. Ptıznriık ;ı c~ ıltmwt 

24.ti.942 ç:;ıı::ı!l'bu g:ımu • :ı, t 15 lt. 
tc Tophanede Lv. ı'ımırllği ~:ıtm al
ınn komi yonundıı Japılrıc.ıkt 'l'.ıh

m n bedeli 13,500 lirıı, 111• t('ıoıııatı 

1012 lir.ı 50 kuruştur. ş .. rtnamc-sı 
komi.o;yonda gönilıır. ı .. tc-ı lilcnıı 
bdli \akitte komisyor. r.clnıt>•"n. 

(34-ı.i77 

Kılo Cinsi 
30 5CO Ayr;.c kndın f ı u1 

80,000 Tnze knbak. 
18,500 :ıdet hl:,. :-. 
Yuk:ırıda :ı; :ı;alı scb eler! 

lm:ı.a ve Larlh ıkamctglln adreal 
Yuknrcln <ırlrcs ve huvı. l11 ~· ZJlı rlaı bu tr r.lı ıhtnamc mtıl'

0

blm.c <.>de
mek mecburiyetincle bulu'ldugum her ' { r .. yılı için kiyuı: lira ol ı.ık (l7.ere 

hlltnn tahsil miıddeti lı;ln cunar. 40 J r. ~ k;ııl .. r p. , yı, fn zil" b r<ıber 
bor<;lu t irlikte miı~el iJ k • ıl ''f.' m "t• rt borçlu :ııfath le öde-

C<'Cği.m. 

K~ftlir. meale~ ve cıırlh actreel 
(G',58) 

lıkla c>l::sillm<'lcri :!6.6 942 ctı : ı. u- ..ıtwıt•Wd 
nii sa ıt 14 30 et ·roplı:ıncdc v 11- t!r 
mirliJ1 s~tın nlm. ~c , yurııPıdtı 

)r pılnc.ıkt.ıl·, ilk trmınau 83G lırn 

63 kuruştur. Şnrtn:ım kvmıcyon

da gönılür. Taliplt'r n 0< lh v. kıttc 
komisyona gelr.ıC'lc i. 33-117flU) 

olt • 

Dcher kilosu":ı 95 • ntım ıı .. t 
taluniu cdılc-n 500 ilfı 600 ton kn -
dor Mısır kırdırıl.ıı;. lctır. Pıızı;ı·Jık

la ckıı.iltmcsı 26.6.9 ,2 (.<! 1;- ID nU r.n
at. 15,30 d.; Tophnm.:dc I v •• ımırlıtı 
saLln nlına komisyonund:ı y, pıln
t'afctır. tik teminntı 4.:7 lır. r.o u
ru •ur. Ş:ırtr.amesi ko ıf')onaa ı;c -
rulur. ı.-tr.klilC'.rın b 11 '" kıtw kıı -
micyonn gdmclerı, .37-t>772) 
WWW..~/VVV'VVVV'> 

ZAYi MAKBUZ 

Pl~VKAJ .• Al>L liAf SA l'l~Alil..AR 

IVENA R 
270464 ·o IUl:r~~ &'IJ'kt -- L c;· ı.m VAVJ\Ş 'A\'A~ 1 

1 • Gcın ı AArkısı - Jnm:lA " l\AR t~YLb'MEZ 
Beste: SADEDDİN KAYNAK - "llaı-uı ıUTeşid filmiııdoo" 

FASIL PLAKLARI SERiSİ NO. 3 

NEZi HE -y· ıL MAZ 
JCI"'>in Gümrliğtın1en .. lın·• •• c -

tıumuı. 835/7Q3 cvyı ve 6/l'j'l 8 ~· n- • 270465 No Kırşehir l zt r:ı - (l O, t f.. DER ){ t 
hi A;:rniynt nınkbuımnu knzıı,.n wyı 'ı · . H~lk ~ r} ı - U~F('l~! .. ERDE l\lEU~'I E 
ctt.ık. Yl'nlsini al. cağım zcl n t" k - n:w •• smn ~wr= u• m 
S.:nin hbkmti knlm:ıdı~n ıl:1n e<.l•·r'iz. 

Hm ict su t i-;. tı jçin 50 metreye! 
buc;n•n t .. lyıkli \ <! :ıntl.t.> ~0-35 ton 1 
5\l " ı·rolJ<.'Cck krıbılıyc•tc bir adeti 
Diz~l Pompa Grulm :ıtm alınnc:ıt•-ı 
tır. Bu pomp:ı grubunu temin cd"
bilcc klcrin tckhf mektuplaı ını cı. 

geç J/7 /042 tar hJıc 1 :ıd ı· Anka-' 

Yuknrıda. cins \'C mil< ta ]arı 
yazılı Ü" kal<!m malz<:.."llcnin mU
tcahhid nanı ve hes·ıbına pnzar
lıkla. eksiltmesi 29/6 942 p. ?..ar
tesi günü saat 15 d"' 'l'opı .. lıanc
dc Lv. Amirl;ğı Sn.lınalınn Ko
misy<muııda. yapdıı.cakt:ır. Hepsi. 
nin tahmin bcdı•li 7807 lira 4.6 
kul'llş, ilk teminatı 585 lira S.1 
Jmruştur. NUmurıl"lerl Koınis
)"Onda görülür. Jstcklilerin belli 
eaatte Komisyona gclm lcri. 

J'tlda M. M. V. 4 NoJı Satınalın:ı ıo- 1 ""'!!!!""'~~~~~=:!!~~!"!İl~3!!8:!'-6~~"':1~9~)~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nusyor unn ~crm,.1C?ri. ı-:- ·-:a:w:.:__:;__ Yapı ve İmar işleri ilanı 

Nafia l'eı'liiletinden 

C.NSI 

r:ıı 

mcktur bırıru ihal 

• • • 
' k.tpalı UI !J:ı 

Mıkt:ıırı 

Kilo 

G7,500 
f.17,500 

• 
1 ('" dın k. P' lı 

3' • n h lintk. 

TutD<tı 

Tutarı 

Lir~ 

67,5<.tO 
2 650 

Tcmln11tı 

Lira 

5003 
3:J o 

173 - tlGIO) 

h ;.ı:J .ı ııulı :yru:ılı 

;ı yı; •J 11 • ktır. 

"'Ut• •n<ıc> ı bir 

lh;ıle 

uvn, ı~tı 

Kıını v\ p lıaly.ılı. 
Kuru ı;;ı tel balyalı. 

Srı: :ın yıf:ın halinde, 
S. m.nn br.J •• lanmı •. 
l{ur.ı ot. :\ ıf,ın h .. lınd~. 
Kuru ot ıp b, lyıılJ. 
~uru {ıt t ı ı;. )l. lı. 

Ton 

400 
400 
400 
700 
'iOO 

1 (l(}() 

10:00 
1000 

Lıra 

rn,oı.o 

26,000 
28,000 
:n.oıto 

35.0-00 
4r,oao 
Q:,,ooo 
'i0,000 

Temınatı 

Llr11 
1350 ) 
} !'! IJ ) 

: 00 ) 
Ui'l5 
26"..5 
3375 ) 
•.ıoo > 

9/7/9'62 Hl 

llt/7/942 11 

~750 ) 9/7/942 ıı 

Mfl<tarı 

Ten 
... 164 

952 
7~6 

rı:ı2 

(181 - 6019) 

• • • 
lı C'dunl. rın kapaiı z:ıril::ı eks:ltmcle:rl hh:nl;ınııd:ı yn7ılı 
Krrklar<'U asken Ea'tın ama komisyonunda ynpılı caktır. 

ı '<'Sile. ı. rill' t"klı1 nı ktuplar m ltuıl ı;;ı Uuıoo~n bir 
y1:, :ı '~r .1clen. 

Tutarı 

Lira 

38 220 
lG,6GO 
7,260 

l 1,1!40 

• • 

Teminatı 

Lira 
28GC f>O 
1249,50 
544,SO 
{!88 

• 

... ihale ıDn ve 
Saati 

8/7/942 10 
G/7/942 15 
'1/7,942 10 

"117/942 16 

(192 .- C111Sı ) 

'A ,, ıun rins v mJ~tnrl:m azılı Uç kalem i " maddelc-ri 26/G/942 Cu
'' • gı.ır.u hl Lı ınd:ı gö rtcrHen ~Ucrdc pauırlıkla fsteklilC'rme ıh:ılc 
Hlıl rklc dır <: rtncmcleri her ı;un komisyonda görlilcbilir. htcklılcrin 
tıclli gtın " .. Ucrde Fınd klıd~ tatın almrı komisyonuna e!rr.cl ri. 

C N61 Mıktarı Muh. Bedeli Katı Te. lhal~ aam;ını 

Kilo Lira Kuruş Lira Kuruı Goıat Dakika 
60000 38 00 00 5760 00 10. 
40 oo ı _oo oo 2sao oo ıo ')o 
liOOOO ~~00 00 4200 00 

21 
.. _ 

673
q) lki killcm 50 ı>C•' ton kolun, ke i vf'yn sığır cU pnlarlıkJ, :ıtm nl•nn-

c. ittir. Tr.liplcı iıı 29/6/942 P.ı1.:ırt. ı g\ınu saat 14 ele Hndımkoy c " t ı (),, 
AJ..pın«r ru ı.erf :;;.tın ulın.1 k<..rnı ;>onuna tcmiııntlartlc gclmt lçn. • 

Aşağıda cins ve rniktnrlan 
yazılı iki knlem ct 24/6 942 çar-
6aD1ba günü hizaJa.nnc a ya.zıh 
saatlerde pazarlıkla satm alıııa
caklardır. Şartıımclcri her gün 
m)mi<:ı_yml<fo. göriilehilir. İstekli
lerin 'bellı gün 'Ve saatlerde t« k
lif edc:cdueri fiyata göl'C~ lrnt'i 
tcminntıariyle l>irHktı~ I<'rndı.1'1ı
da Satınalma Komi yonuna ~el
mele...'1. (237-6822) 

1\lilctnı-ı }'ır~hl1 z:ımam 
Cin~i fülo S. U. 

J{oyun veya 
Sığır eti 3000 10 
Koyun v ya 
Sıhrır eti 3000 lO l5 

• • 
268,662 lira 39 lrnruş keşif 

bedelli Polntlıda !nşruı.t işi ku
palı ?.arfla el . .;ilt.meyc konmus
tur. İhalesi 10 7 942 cuma gü
nü saat 15 ele Anltru·ada M.M.V. 
4 No. Iu Satınalma romi yo
nunda yapılacaktır. ilk teminatı 
H,400 lirrL 49 klıruştur. 'l'aliple
rin kann!li '\:CSil·~Ja.rivlc tı~lif 
mel<tuplarını ihale aaıitiudcıı bir 
e:ıat evvel lfomis;·on:ı v nnele
ri. (245-6830) 

• • .. 
}.fühtelif uakliyat yaµtnıln

caktır. Pazarlıkla. eksiltmesi 
1011 /942 cuma. günli saat 15 dP. 
Erzurum Askeı i Satınalma Ko
mis!'onunda yapılacaktır. rah
min bedeli 65,000 lira, kat'i te
minatı 9000 liradır. TaJipl ı iu 
belli va.ldtte l{omisyona g"clnıP.· 
lcri. (244-6829) 

••• 
Hepsine 44,700 lira trıhmin e. 

dilen 21 ton beyaz pamuklu Jm·
pmtı ve 60 ton rcııldi pamuklu 
kırpıntı saWacaktır. Kapalı 
zarfla. e'l:siltrnesi 9/ 7 /942 per
şembe g.ilnü muı.t 15 de Topha
nede l'lt Lv. Amirliği SatınoJına 
Komisyonunda yapılacaJ{tır. 1Ik 
teminatı 3577 lira 50 kuruştur 
Nümunele.r Dcfterdarda ve Top
hanede dikim evlerinde göıi.ile
bilrr. Tal:pleı in -kanuni vesikala
riyle tcldü mclttupların1 nrttır
ma saatinden bir saat evvel Ko-

na vermeleri. (36-6772) 

(1 • - l:l·, 

• • • 
50 ton ;,;c•oliK 1'.e.;iboy uzu p; r.nrlıkl..1 salın :ılıı n aktır, Tııltp1c rı 

26/6/U4- Cuma güı•lı ıı. t 16 da Gclıboluda mcr!tez "atın ::ıl·ııa knı. ı.";. 

ı~unrı gdmeleri. Tah111in ı., deli 15,0UO l.ra k:ıti temin:>tı 2250 ilrııt11 
(187 - 2.) 

• • • 
1zııurde 83,1G5 l ru 30 it• ruıı kcc f bedelli ~ıı •salc ışi krı1)<'1 2 ı t « ~ -

sntıııeyc koııınuştur, ıhnk'lJ 3/7 /942 C.::ırşnmbn güni"ı snat 15 de Ar·lrnr.ıd.ı 
M. M. V. cloı1 NvJı :;atın nl•ııu ı.on•iLyvnunda ;y:ıpılıı<'nktır. llk t•"lll , tı 
S408 lira 25 kuı u:;\\lr, Tnlip'nın kn•mni \<esiknh.rilc teklif mrı t.;nl •. mu 
ınnle saatiııtlcn bh saat C\.\ el kl)ıı,isyvna verrnclPri. J 94 - \H·• l) 

• ııı • 
Beher kilo~u ? kurı.ı.~t. n 1.63 tvn kunı ot p:ızaı !ıkla 1>nt n .,ı n:ı .. ~t.r 

'!'. 1•11lul n 2/7/!J·t2 Pc ıbc J;iinii ınnt 16 lia İlm;r V. Ar •rlıt: f;<:'l,ı .. 
aıma komicyo~uıı.. 11 "' ılf'lcı 1. ltı&l" 1 edeli lızerind1.:11 K tJ u: •n:ıt ı.ıı • -
('.ı a•r. (210 - titJ'•7. 

• 
50,000 kılo sı •ıı· ' • )iıı lw tı ı eti ı .1.arh .la 1:.atu1 alm:ıe. ktı • 

t.:••deli 50.000 ı.r ... ılk tcıoın.,•ı 3750 lıı :ıoır. T.ılipleı •il 29/b !) • l:lin• 

ltl dn GcUtoiuda • skcrl po~t:ı 12.!iO s:ıııc alma • 

• 
.~k«>.ri po<,"'tn N•). 11110 tl•t•yncı lı;in 

fillrtn:ımesin~ gö~·,-. 70 ton t• oyun \ Mrn 
eığlr eli bı; :ıy zarfıııdn ıı:ıx:ırlıkla 
~tın nlına<~nlttıı·. ı >ıı .. ndıK 26/6/9.:.2 
Cuma ı;:unCi sant J 6 d:ı l•.fi! • goct.ı 
komisyonda yapılaç. ktır. Ko)ı•n et. -
nln temlnntı 6408 lira 75 kurıış ,; c 
ıub'lr ctinl•ı 4666 lirn 85 :ımruştur. 
isteklilerin vnh .. tinde temin ıtı. rllc 
bh·li;rtc komisyon:ı miirar:ı. ti rı. 

l240 - (i82!i) 
• • it 

7:l00 kilo dört p:ırti ccn an 30,0-00 
kilo ltoıun di p.ı.7arlıkfa sııtın alı
nacaktır. T.ı1iplcrln tcıninntl:ırııo 1 

24/6/942 Çarşambn gilnü ı;aat 16 del 
H:ıdımki>v G::ız.lkl' aı.Jkeri &:ıtın almn 
komisyonuna ~ .... ~mderl. 

(?21 - 6748) . . ., 
Aıı:ığıd:ı >'ılk tal'kll'I y~ızılı nnkliynt 

i~leı i 3"tk eksiltme) c korunuş•ur. 1 
Talinlcrin hi:whnnda yn:'.llt .,iln \"C 

ıraatlcrde Knrs Ackcrl S.1tın Alını 1 
Komisyonuna tcmlnntlnr !o gelme• 
lcri. 
Miktarı 

Ton 
İ524,5 
175 
144.5 

lhnle oün '1e saati. 

13/7/042 15 30 
13/7/042 15 
lS/7/942 lG 

(242 - G827) 

Koınisyımd.. mcv, ut e' ~ ' 
l inde ıki,.cr bin ldlı>l'ı p. ti'"' t ı -
llıı<le nyrı •• yrı p:ıınrlıkla l 
~un \ey., s ığır eti ~n1ın nl ,,,.,_, kiJr 
Koyuıı ttiı.in f('fn.iıı;-.tJ ~!l!l hı:ı 
sıgır etif)ln tcmiırntı :ı 5 1 ne! r P~ -
7.nrhklıırı oyrı n;r ı ~il (l !147 Cm· • 
gfırui ısant 15 t~ KA .. ;,.ıı;tn k· ı• 

yı nda yapıla~nkt r • 

• • 
.l\f.Dgıdn ;ı; l!Zllı s1.:b tlc 'P· , ., _ 

lıkla cl."iltmclcr1 20/6/~42 p, •• ı ·"' i 
günü saat 16 ıl:ı 1lmır Lv. ArnlJ'Jh ı 

sııtın nlma kon,isyonı 1d,\ y pı'acn~ -
tır. 1hale bedeli üzermdcn .lrnt.i t -
minat alın:ıc:,!tından ıst,.klıl ... rın bel
li vakitte tcmin:-tl, ril" ~""nıı":Jo• a 
ı;elmclcri. <24S ...- 828) 

CiNSi Mlktnrı f·•yA1.ı 

Ta:r.c kalık. 
Toz.c f:ısul~ c. 
Taze biber. 
Taze bamyo. 
Taze bC4) sogan. 
Kırmızı cıomokıı. 

Kile. 
:S,5(10 
ı:;,~o 

!i,250 
ıs,cw 

6COO 
1C,5GO 

P. 
~o 

lahlbl: A. <lemaleddln Sar.-çeölu 
Neırı,..at MOc!tlrO: M, Sami KarayeJ 
BMıldıöı yer: (H. Bekı, GOraoylsır ve 
A. ~naleddln Saraçc§tu mat!ıaaaı) 

3 - EksUune V• ı·tn. • ( •1 '~ v .. n. muh•fcrri evrak (103) yUıo.Oç ku-
ru:; bedel mul.abillndc )'aı:ıı lrTı• ı • c ı ıcu:ı:ı;;nden ıılm:ıblllr. 

4 - r: !~trncye gırı lııln E>k lt;IO J.S1ekliJcrın l •"UlU dnfresinde (1544.23) 
IJm cwıi1. kırkdC\rt hm ) ınnı ı,. kuru~uk muvakkat teminat verm~le:!"I 

·.c Nafın Vı'knletınd!.'n bu iş ıçın rlırm t'lıliyct vesikası ibraz ctnwlcrl 
ltt.:.mdır. 

1şbu \iCSika~ ı nlll'c k ıcırı ıı;t.rk l rın ı·k• lltme tarihinden (tntil gün
' r: hr.rıç) en az l.ıç gıın C\ \ ı l o., 1 (i, ılc Nafia Vekfıletine milrn n .. t 
ctıli •lcıı n uktaudir. 

" -- lı;tckLlcr wklit n·rıı:t ı;ı •• ın • ıe gCnu olan 6/7/942 Pnzrıı-ı.e:d 
ı;ur l• ta-ıt 14 de ı-nılı.r E'rı: Ilı.mı K· .ı•yonu r<>lsliğine makbuz. muknbllln
dc vcrınd, rj Jiizımdır • 

Pcı..:t.lda olac.,k ı:cciıt.'Tlcler knbul t:dılmcz. (6641) (439';) 

Denılr Köprii Boya işi ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
l - K ars vil5.>t:Uı d~ K •• r .. - tgdır, K •TE - Sıırıknmıe, Kara _ Ard,

h.ın ;yolunun mııhteli! Rilomt>trdt' lııcfc lı.fün 19 :ıde.ı • ~priinilrı lı<lJ'fl 
ı:;ı 191 H4 ı.ra 96 kuruş k~if l t>d •'l1 h rinden lt:ıpniı znrf usulilc e'ıEill
l • ·~:--c ı;ıkarılrıııbtıı'. 

2 - Eksiltme 1/7/S.2 tımhlrıc nıu ndıt r9<ımba güııü .ııaııt 1;) de 
NE ı & Vek:\l"ti Şose ~" Köprülı•r Re~· oil.ı ındn yupıla~aktır. 

3 .....- ~ksiltıncye mut,,all.lt ~ n11l 18 :ıı.ıru ınukabillnde Şoee 'Ve K~p
ru • r Rc.islığindcn alın: bılir. 

4 - iı.-tc.'1ll in tcıtıl günkrı hnr ~ olmak Q:ı:ee ekl>iltme tarıhindt"' 
*'• ,ı:. o ı::iin C\ ~el bl .. i tida ile Ntıfııı VeldUetil"c veya K ars Volillğu} 
rmırn• ı1 U.ı bu gıbi i~lcri ~ 11ı;. .. ıı ,.cl<krır:e dıılr ehliyet vesikası alın J,ı 
)dZl ıdff. 

5 - Eksiltmeye işUrıik td«ce.l'J<Tın 4 lin<'Ü madedc ynzılı vcı.iluı ı1e 
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